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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (3كتاب الزكاة ) –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه 

 أجمعين.
 ن يا ذا الجالل واإلكرام.اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعي

 : باب زكاة الركاز:-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 هريرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي وعن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني

 (.(الخمس الركاز في)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنه-
 هو إنما الركاز إن :يقولونه العلم أهل سمعت والذي ،عندنا فيه اختالف ال الذي األمر: -رحمه هللا- مالك قال
 طلب ما فأما ،مئونة وال عمل كبير وال ،نفقة فيه يتكلف ولم ،بمال يطلب لم ما ،الجاهلية دفن من يوجد دفن
 .بركاز فليس مرة وأخطئ ،مرة فأصيب عمل كبير فيه وتكلف بمال

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،مينالحمد هلل رب العال
 : باب زكاة الركاز:-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 فالركاز المدفون، وهو المركوز. ،والركاز من الركز وهو الدفن
 هذا في الصحيح.قال مالك، في صحيح البخاري يقول: قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، 

يعني ابن عوف،  الرحمن عبد بن سلمة أبي وعن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 (.(الخمس الركاز في)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن

فضة، على قول، وما يختص بهما، أو من ذهب أو  اهو ما يعثر عليه مدفون   :( الركاز))وفي الركاز الخمس(
هو أعم من ذلك مما يتمول وعند أهل العراق أن الركاز يشمل كل ما تحتويه األرض من ثابت فيها، وطارئ 

ولذا جعل أبو حنيفة والثوري المعادن حكمها حكم  ؛عليها، فيدخل في ذلك المعادن التي سبق الحديث عنها
الركاز؛ ألنها يشملها المعنى العام، وهي وجودها في جوف األرض، الركاز، فيؤخذ الخمس من المعادن ومن 

لكن الفرق بين المعادن والركاز ظاهر، والتفريق بينهما هو قول الجمهور؛ ألن الركاز شيء مدفون طارئ يدفن 
جملة ويؤخذ جملة، مال يوضع في وعاء أو إناء ويدفن، الناس ما كان عندهم أماكن مأمونة يضعون فيها 

 اهم، بل كل يضع ماله في بيته، إما في األرض يحفر له ويدفنه، وهذا موجود إلى وقت قريب، وأحيان  أموال
الجدار يضعون ما عندهم من مال، ويوضع عليه من الطين ما هو بمنزلة  ايودعون األموال في الجدران، إذا بنو 

 التلييس، الظاهر أنكم ما تدرون عن هذا، نعم.
م، هدم البيوت القديمة يوجد من هذا الشيء الكثير، يوجد من هذا الشيء الكثير، المقصود أنه في حال الهد

والنقود ال تتأثر؛ ألنها من الذهب والفضة والنحاس وسائر المعادن، ال تتأثر، فتوضع إما بين اللبن، أو بين 
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ن ، لكنه إن كان من اما يكون طارئ   االلبن واللياسة التي يسمونها لياكة، فالركاز غالب   دفن المسلمين له حكم، وا 
 كان من دفن الكفار فله حكمه.
( وال شك أن الفرق بين الركاز ))وفي الركاز الخمس(قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن أبي هريرة أن رسول هللا 

( فدل على أن الركاز غير ))والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس(والمعادن ظاهر، ويدل له العطف في الحديث: 
 وما يفيده هذا الحديث. ،كما هو مقتضى قول الجمهور المعدن

للحسن البصري، قال: في  افي الركاز الخمس سواء  كان في دار اإلسالم أو في دار الحرب عند الجمهور، خالف  
ن  ذا كان في دار اإلسالم وعليه عالمات إسالمية فهو لقطة، وا  دار الحرب ركاز، وفي دار اإلسالم لقطة، وا 

 حرب فهو ركاز، أو كانت عليه آثار مشركين، فهو ركاز.كان في دار 
 من ذلك، وجد أمواال   ئ اراد أن يحرثها للزراعة أو يحفر للقواعد ليشيد عليها بناء، فوجد فيها شيأف اإذا اشترى أرض  

في وعاء مدفونة فهل هي لمن وجدها أو لصاحب األرض الذي باعها؟ إن كانت عليها آثار تدل على أنها 
ن كان عليها آثار تدل على قدمها فلها حكم. حديثة  لها حكم، وا 

فحرثها فوجد فيها أموال طائلة، مدفونة، فذهب إلى  ااشترى أرض   ايذكر فيما يذكر من الورع وصوره أن شخص  
، فقال البائع: أنا قد ا، أنا اشتريت أرض  صاحب األرض، وقال: أنا وجدت هذه األموال، وأنا ما اشتريت أمواال  

األرض بما فيها، المال ليس لي، مثل هذا الخالف وهذا النزاع يحتاج إلى خصومة عند قاض، نعم؟ كل  بعت
المال لك، هذا يقول: أنا ما اشتريت إال األرض، وهذا يقول: أنا بعت األرض بما فيها، احتكما إلى  :واحد يقول

فائدة، فسأل البائع: هل لك من ولد؟  ها فيقاض من القضاة فأراد الصلح بينهما، أراد أن يقسمه بينهما، أراد، م
 نعم، وسأل المشتري: هل لك من بنت؟ قال: نعم، قال: أصدقاهما هذا المال ويتزوجون من هذا المال. :فقال

عموم الناس اليوم يظنون مثل هذا ضرب من الخيال أو المبالغة، والناس إلى عهد قريب على مثل هذه الحال، 
افسها الناس، إلى عهد قريب على مثل هذا، يعني في الجيل الذي قبلنا، يعني يذكر مثل قبل أن تفتح الدنيا ويتن

هذه األمور من صنوف الورع مع شدة الحاجة، لكن فتحت الدنيا، وتنافسها الناس، وصاروا يحرصون على 
 القطمير قبل القنطار، الهللة قبل الريال.

خراج زكاتها أن النسبة المخرجة تكون بقدر  مس الكمية، والقاعدة الشرعيةمس، يعني خ  فيه الخ   في األموال وا 
ذا سهل الحصول على المال زادت الزكاة،  التعب وعدمه، فإذا زادت المئونة وكثرت المشقة خفف في الزكاة، وا 

 اولذا زكاة الزروع والثمار الذي يسقى بال مئونة وال كلفة، يشرب من ماء السماء، أو كان عثري   ؛هذا األصل
ب جذوره وعروقه هذا فيه العشر، والذي يسقى بالمئونة والكلفة بجلب الماء، أو بالمكائن، أو بالسواني، هذا يشر 

األصل فيه أن زكاته  ،نصف العشر، وما سقي بهما ثالثة أرباع العشر، المال الذي يحصل مع الكلفة والمشقة
 خفيفة، والعكس بالعكس.

هؤالء التجار الذين يكسبون األموال الطائلة بمكالمة، مكالمة، يفتح  رى ونقد يقول قائل: لماذا ال نطرد مثل هذا، 
مساهمة بالتليفون وبإعالن في صحيفة، ويكسب من ورائها الماليين، لماذا ال نكلفه أكثر من العشر؛ ألن الركاز 

يمكن؛ ألن يحتاج إلى حفر أشد من اإلعالن وما في حكمه، والزكاة ها النصف هذا، يمكن أن نقول هذا؟ ال 
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مثل هذه األمور ال تنضبط، أما ما يمكن ضبطه فقد جاء به الشرع، أما ما ال ينضبط ما يمكن أن يعول عليه 
 في حكم مخالف.

، دفن دفن هو إنما الركاز إن :يقولونه العلم أهل سمعت والذي ،عندنا فيه اختالف ال الذي األمر: مالك قال
، ينفق على إخراجه، ينفق على بمال يطلب لم ما ،الجاهلية دفن من ديوج يعني مدفون، كذبح معنى مذبوح، دفن

مال وقال: ، أو جاء بالعاكنز   إخراجه، يعني لو قيل له، أو توقع أن في هذه األرض أو في هذه الغرفة مثال  
ال أعطيتكم األجرة، وصاروا يحفرون وتعبوا على هذا تعب   احفروا لي إن لقينا شيئ ا  وه.، ثم وجداشديد   اوا 

يقول: ما لم يطلب بمال ينفق على إخراجه؛ ألنه يكون فيه كلفة وتعب، فيكون المطلوب منه أقل من الخمس 
 على القاعدة.

 ما فأما ، إذا انتفت هذه األمور ففيه الخمس، كما في الحديث،مئونة وال عمل كبير وال ،نفقة فيه يتكلف ولم
 .بركاز فليس مرة وأخطئجد ومرة ال يجد، مرة ي ،مرة فأصيب عمل كبير فيه وتكلف بمال طلب

أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى  ايقول ابن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلق  
 الحديث، وخصه الشافعي بالذهب والفضة، وقال الجمهور: ال يختص، اختلفوا في مصرفه.

خمس الفيء، يعني ليس بزكاة، كأنه من الفيء، والفيء، قال مالك وأبو حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف 
 الفيء للغنيمة الذي يحصل عليه من مال العدو من غير إيجاف، من غير قتال، مصرفه مصرف خمس الفيء.

))في الركاز : -عليه الصالة والسالم-وقال الشافعي في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة، يعني هل قوله 
 ال أنه مثل الفيء يخمس، واعلموا أن ما غنتم من شيء فأن هلل خمسه، نعم.( يعني زكاة، وا  الخمس(

 وعن أحمد روايتان يعني رواية تقول بأن مصرفه مصرف الزكاة، والرواية األخرى مثل قول الجمهور.
وينبني على ذلك في كالم ابن دقيق العيد، وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي، فعند الجمهور يخرج منه 

 يخرج منه الخمس، وعند الشافعي ال يؤخذ منه شيء. الخمس،
لماذا يؤخذ الخمس من الذمي على أساس أنه فيء وال يؤخذ منه إذا كان زكاة، الكافر غير مطالب بالزكاة، هو 

، هم كفروا، فيؤخذ منه باعتباره فيئ امخاطب لكن ما يؤمر به حال كفره، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إال أن
ور أن يقاتل الذمي ويغنم، ويؤخذ منه الخمس؟ كيف يقول: ينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي، فعند هل يتص

 وعند الشافعي ال يؤخذ منه شيء. ،الجمهور يؤخذ منه الخمس
، فهل يترك يقال لك المال كله، أو يؤخذ منه الخمس؟ إذا قلنا زكاة، االمسألة ما هي بمسالة قتال، ذمي وجد ركاز  

ال ما مصرفه مصر  ذا قلنا مصرفه مصرف الفيء يؤخذ منه الخمس؟ يؤخذ وا  ف الزكاة، نعم ال يؤخذ منه شيء، وا 
 وجه التفريق؟ نعم؟ مايؤخذ؟ يؤخذ على كالمه، لكن 

 أنا ما أدري لماذا فرقوا بين ما إذا كان مصرفه إيه؟
 طالب:......

لذمة، والزكاة متعلقة بالذمة، فالذمة هنا غير واالستعانة بالمشرك في القتال، نعم، الفيء متعلق بالمال، ال با
 صالحة حال الكفر.

 طالب:......
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، إذا شارك ورضخ له، إذا شارك ورضخ له، ومثل هذه األمور التي تختلف فيها المذاهب ينظر +ال ما هو بالحا
رة، في الفيء، ورأي األئمة اآلخرين في مشاركة الذمي في مثل هذه الصو  -رحمه هللا-في رأي اإلمام الشافعي 

 األظهر أنه زكاة، ومصرفه مصرف الزكاة.
اتفقوا على أنه ال يشترط عليه الحول، بل يجب إخراج الخمس بالحال، لماذا؟ ألنه مال اكتسب دفعة واحدة، 

 نعم، هذا مثله، مثل الزرع، نعم. }وآتوا حقه يوم حصاده{كالحصاد بالنسبة للزرع 
 أحسن هللا إليك.

 :والعنبر والتبر الحلي من هفي زكاة ال ما باب
صلى - النبي زوج -ارضي هللا عنه- عائشة أن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني

 ".الزكاة حليهن من تخرج فال ،الحلي لهن حجرها في يتامى أخيها بنات تلي كانت -هللا عليه وسلم
 ال ثم ،الذهب وجواريه بناته يحلي كانما - عنهرضي هللا- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .الزكاة حليهن من يخرج
 الزكاة فيه عليه فإن ،للبس به ينتفع ال فضة أو ذهب من حلي أو تبر عنده كان من: -رحمه هللا- مالك قال
 قصن فإن ،درهم مائتي أو ،اعين   ادينار   عشرين وزن  من ينقص أن إال عشره ربع فيؤخذ يوزن  ،عام كل في
نما ،زكاة فيه فليس ذلك من  المكسور والحلي التبر فأما ،اللبس لغير يمسكه إنما كان إذا الزكاة فيه تكون  وا 

 .زكاة فيه أهله على فليس ،أهله عند يكون  الذي المتاع بمنزلة هو فإنما ،ولبسه إصالحه أهله يريد الذي
 .زكاة نبرالع وال المسك في وال اللؤلؤ في ليس: -رحمه هللا- مالك قال

، يعني بالنسبة للنساء، ممن يجوز له استعماله، الحلي من فيه زكاة ال ما باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
لكن لو تحلى الرجل وارتكب المحرم أو اتخذ الرجل، أو المرأة األواني من الذهب والفضة ففيها الزكاة مع 

 .العنبرو  والتبر التحريم، لكن المقصود به الحلي المباح،
العنبر: يقول الشافعي: هو نبات يخلقه هللا في جنبات البحر، وقيل: إنه يأكله حوت، يعني النبات يأكله الحوت، 

 فيموت ثم يستخرج من بطنه.
 المقصود أنه مما يستخرج من في البحر، وهذا قرر فيه اإلمام مالك أنه ال زكاة فيه.

نما الزكاة  قال: ليس في اللؤلؤ وال في المسك وال العنبر زكاة، كسائر العروض، يعني ليس في أعيانها زكاة، وا 
 في أقيامها، الزكاة في أقيامها وليست في أعيانها.

رحمه هللا -المسألة الكبرى التي هي مسألة عملية يحتاجها الناس جلهم، هي مسالة زكاة الحلي، واإلمام مالك 
 ه الشافعي وأحمد.جرى على أنه ال زكاة فيه، وقوله يوافقه علي -تعالى
القاسم بن محمد بن أبي  أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك عن يحيى حدثني: -رحمه هللا تعالى-يقول 

، محمد بن أخيها بنات تلي كانت -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عمته، عائشة أنبكر، القاسم أحد الفقهاء، 
لذي يليه، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، قال: كانت أبي بكر، تلي بنات أخيها، وسيأتي في الباب ا

لي يتيمين في حجرها،  الي يتيمين في حجرها، فهنا قال: بنات أخيها، وهناك قال: تليني وأخ   اعائشة تليني، وأخ  
يها تلي البنات وال تخرج زكاة حليهن، وتلي األوالد الذكور وتخرج الزكاة من أموالهم، يقول: كانت تلي بنات أخ



5 
 

 لهن حجرها في يتامى محمد بن أبي بكر لما قتل في مصر في القصة المعروفة المشهورة تلي بنات أخيها
 ".الزكاة حليهن من، الحلي هذا واحد مفرد، واحد الحلي، جمعه حلي، فال تخرج يل  الح  

بأدلة يأتي بيانها في  فدل على أنه ال زكاة في الحلي وهذا قول األئمة الثالثة مالك والشافعي وأحمد، واحتجوا
 ، مع أدلة القول الثاني.كالم صاحب أضواء البيان مفصال  

قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الحلي، احتج بعموم األدلة، الذين يكنزون الذهب والفضة، وغيرها، ربع العشر، 
الطرفين احتج  المقصود أن هذه عموم األدلة يشمل الحلي وغيرها، وفي الطرفين أحاديث متعارضة، فكل من

بالنص وأقوال الصحابة واللغة والقياس، كل من الطرفين احتج بهذه األصول األربعة، ويأتي بيانها في كالم 
 الشيخ إن شاء هللا تعالى.

، ا، هذا سنده إلى عائشة، السند السابق إلى عائشة مثل الشمس، ما فيه إشكال أبد  مالك عن وحدثنييقول: 
، مباشرة، أصح األسانيد عند اإلمام البخاري، مالك عمر بنعن ا نافع عن ك، مالكوالثاني إلى ابن عمر كذل

 .الزكاة حليهن من يخرج ال ثم ،الذهب وجواريه بناته يحلي كانعن نافع أن عبد هللا بن عمر 
 األصل فيما يقتنى ويستعمل أنه ليس فيه زكاة، كيف؟

 طالب:......
هل  ،آلخر ما يذكر أنه بلغ النصاب، وطفلة في يديها مسكتان من ذهبحتى الذي ورد فيه نعم، من أدلة القول ا

 ؟اولو كانت غلت، تبلغ إحدى عشر جنيه   نعم،نها بلغت النصاب، تؤدين زكاته؟ إ :يقال
 طالب:......

 .الزكاة حليهن من يخرج ال ثم ،الذهب وجواريه بناته يحلي كانن ابن عمر، عبد هللا بن عمر إ؟ يقول: نعم
 ،عام كل في الزكاة فيه عليه فإن ،للبس به ينتفع ال فضة أو ذهب من حلي أو تبر عنده كان من: كمال قال
 أو ،اعين   ادينار   عشرين وزن  من ينقص أن إال ،ا، هذا إذا كان ال يستعمل؛ ألنه صار كنز  عشره ربع فيؤخذ يوزن 
نما ،زكاة فيه فليس ذلك من نقص فإن ،درهم مائتي  فأما ،اللبس لغير يمسكه إنما كان إذا الزكاة فيه تكون  وا 
 على فليس ،أهله عند يكون  الذي المتاع بمنزلة هو فإنما ،ولبسه إصالحه أهله يريد الذي المكسور والحلي التبر
 .زكاة فيه أهله
 إلى آخره. ...وال اللؤلؤ في ليس: مالك قال

ي، وورد فيه حديث زينب امرأة عبد هللا بن يقول: باب ما جاء في زكاة الحل -رحمه هللا تعالى-اإلمام الترمذي 
))النساء تصدقن ( ))يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن(قوله:  -عليه الصالة والسالم-مسعود، عن النبي 

))اتقوا النار ( هذا دليل على وجوب الزكاة في الحلي، أو حث على الصدقة؟ حث على الصدقة، ولو من حليكن(
ال ما عليه زكاة؟  ذيال( نعم، ولو بشق تمرة( ما عنده إال تمرة واحدة وأراد أن يتصدق بنصفها هذا عليه زكاة وا 

 المقصود أن هذا فيه حث على الصدقة.
 زكاة الحلي في رأى أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن روي وقال: وقد 

 .مقال هإسناد وفي
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ن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف، وأورده من طريق أخرى وفيها مثنى بن الصباح والسبب في ذلك أنه من طريق اب
ولذا قال الترمذي: ال يصح في الباب شيء، ال يصح في الباب شيء، يعني في باب  ؛ايض  أوهو ضعيف 

لكن فيه أحاديث يعني في الوجوب أحاديث حديث عمرو  ،وجوب زكاة الحلي، هذا كالم الترمذي وهذا ما أورده
ومعها ابنة لها وفي يديها مسكتان  -صلى هللا عليه وسلم-يب الذي يحتجون به أن امرأة أتت رسول هللا بن شع

))أيسرك أن يسورك هللا بهما يوم القيامة ( قالت: ال، قال: ))أتعطين زكاة هذا؟(من ذهب أو فضة، فقال: 
، وفي الباب ثالثة أحاديث، عند أبي -عليه الصالة والسالم-( فخلعتهما وألقتهما إلى النبي سوارين من نار؟(

داود والنسائي وغيرهما، ال تسلم، لكن بمجموعها تثبت، يدل على أن األمر بإخراج زكاة الحلي له أصل، في 
االختيارات لشيخ اإلسالم يقول: حلي النساء ال زكاة فيها، ولكن عليها أن تعيرها لمن تثق به، أن تعيرها لمن 

يكن في ذلك ضرر عليها، أما إن كانت تكريها ففيها الزكاة، إن كانت تؤجرها ففيها  تثق به ممن يطلبها إن لم
، ليس فيه زكاة إال اإلعارة، وا عارة الحلي هو زكاته، زكاة كل شيء بحسبه، -رحمه هللا-الزكاة، هذا كالم الشيخ 

على صاحبه، ومن هذا  زكاة الماعون؛ ألنه جاء ذم منع الماعون، زكاته إعارته لمن ينتفع به من غير ضرر
زكاة الحلي، يعني تعيرينه لمن يحتاجه، هذا جواب من يقول بعدم وجوب زكاة الحلي، وهم جمهور أهل العلم، 

 .-عليه الصالة والسالم-عامة أهل العلم على هذا، لكن العبرة والمعول على ما ينسب إلى النبي 
الحلي، هل يقول قائل: إن الزكاة؛ ألن صواحب الحلي : عائشة صح الخبر عنها بأنها ال تخرج الزكاة من أوال  

 غير مكلفات، نعم، لماذا؟
 طالب:......

افترض أن هناك حلي أليتام ما بلغوا الحنث، تخرج منه الزكاة أو ال تخرج؟ أنا أقول: عائشة اآلن ما تخرج، هل 
 نقول ألن عائشة ال ترى الزكاة في مال الصبي، نعم.

 طالب:......
ول، منهم من يقول: عائشة ال تخرج الزكاة من هذا الحلي؛ ألنه مال يتامى، واأليتام صبيان ما بلغوا ال، أنا أق

ال فقد ارتفع وصف اليتم.  الحنث، وا 
 طالب:......

لي يتيمين في حجرها،  ا، تليني وأخ  االحديث الذي يليه، يعني في حديث الباب الثاني، الذي أشرنا إليه سابق   ،نعم
 ن أموالنا الزكاة، كانت ترى وجوب الزكاة في مال الصبي، لكنها ال ترى وجوبه في الحلي.فكانت تخرج م

وابن  -عليه الصالة والسالم-ابن عمر صح عنه أنه ال يخرج زكاة الحلي، وعائشة أقرب الناس إلى النبي  اأيض  
 .-عليه الصالة والسالم-عمر من أحرص الناس على االقتداء به 

 األدلة تكاد تكون متكافئة، األدلة تكاد تكون متكافئة.المسألة ال شك أن 
 : -رحمه هللا تعالى-هنا يقول الشيخ األمين الشنقيطي 

 وممن فيه؛ زكاة ال أنه إلى العلم أهل من جماعة فذهب المباح؛ الحلي زكاة في العلماء اختلف: الثالثة المسألة
 هللا، عبد بن وجابر الخطاب، بن عمر بن هللا عبد لقا وبه قوليهما، أصح في وأحمد والشافعي مالك، به قال

 وقتادة، جبير، بن وسعيد المسيب، بن وسعيد م،رضي هللا عنه بكر أبي بنت وأسماء وعائشة، مالك، بن وأنس
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سحاق، والزهري، سيرين، وابن محمد، بن والقاسم علي، بن ومحمد والشعبي، ومجاهد، رباح، أبي بن وعطاء  وا 
 .المنذر وابن بيد،ع وأبو ثور، وأبو

 جمع يعني هو قول الجمهور على كل حال.
 وروي قال:  الخطاب، بن عمر عن وروي  ،-رحمه هللا- حنيفة أبو: الزكاة فيه تجب المباح الحلي بأن قال وممن
 العاص، بن عمرو بن هللا وعبد مسعود، ابن قال وبه عباس، وابنألن فيه انقطاع،  ؛الخطاب بن عمر عن

 ابن عن اأيض   المنذر ابن وحكاه وداود، الثوري، وسفيان صالح، بن والحسن زيد، بن وجابر ران،مه بن وميمون 
 .والزهري  شداد، بن هللا وعبد سيرين، وابن ومجاهد، وعطاء، جبير، وابن يعني قول آخر، المسيب،

 يعني هؤالء روي عنهم هذا، وهذا.
 وعلم األصول، في المعروفة الطرق  على أدلتهما شةومناق الفريقين، حجج تعالى هللا شاء إن وسنذكريقول: 
 .الخالف من الراجح للناظر ليتبين الحديث
 :أمور أربعة في حجته تنحصر: فيه زكاة ال المباح الحلي بأن قال من أن اعلميقول: 
 .-صلى هللا عليه وسلم- النَّبي عن بذلك جاء حديث: األول
 .المذكور الحديث بها يعتضد الصحابة بعض عن صحيحة آثار: الثاني
 .القياس: الثالث
 .اللغة وضع: الرابع

 عن الليث، عن أيوب، بن عافية طريق من" واآلثار السنن معرفة" في البيهقي رواه ما فهو: الحديث أمايقول: 
 .((الحلي في زكاة ال)): قال أنه ،-صلى هللا عليه وسلم- النَّبي عن جابر، عن الزبير، أبي
 بن عافية عن يروى  والذي مرفوع، غير قوله من جابر عن روي  إنما له، أصل ال الحديث وهذا: البيهقي قال

 به احتج فمن. مجهول أيوب بن وعافية له، أصل ال امرفوع   جابر عن الزبير، أبي عن الليث، عن أيوب،
 أمثال من يعصمنا وهللا الكذابين، برواية االحتجاج من المخالفين به نعيب فيما داخال   بدينه، امغرر   كان ،امرفوع  
 .هذا
 برواية الحكم أن من -رحمه هللا تعالى- البيهقي الحافظ قاله ما: -رحمه هللا-، المؤلف عنه هللا عفا مقيده قال

 فيه يقل لم المذكور عافية ألن نظر؛ فيه الكذابين برواية االحتجاج جنس من امرفوع   الحديث لهذا المذكور عافية
 غيره اطلع وقد ثقة، كونه على يطلع لم ألنه مجهول؛ أنه ظن البيهقي أن الباب في ام وغاية كذاب، إنه أحد
 .زرعة أبي عن توثيقه، حاتم أبي ابن نقل فقد فوثقه، ثقة أنه على
 وقال ،اجرح   فيه نعلم ما: الجوزي  ابن وقال ضعيف، قيل أيوب بن عافية": التلخيص" في حجر ابن قال

 .زرعة أبي عن توثيقه حاتم يأب ابن ونقل مجهول،: البيهقي
 عليه يطلع لم ما على اطلع ألنه ، لماذا؟ثقة إنه قال منقول  عليه يقدم مجهول إنه قال من أن يخفى واليقول: 
 أبو وثقه هذا فعافية اإلجمال، مع يقبل ال والتجريح يحفظ، لم من على حجة حفظ ومن مجهول، أنه مدعي
 .الشهادة دون  الرواية في الصحيح على واحد فيهما يكفي والتجريح والتعديل زرعة،
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مسألة تحتاج إلى مزيد عناية؛ ألنك مجرد ما تقف على راوي  -مسألة الحكم بالجهالة على الراوي -هذه المسألة 
وبين عدم العلم بحاله، وبين عدم العلم  اقيل فيه مجهول، تضعف الخبر بهذا، والجهالة مترددة بين كونه مجروح  

لعلم بحال الراوي جهالة، ومنهم من يرى أن الجهالة ضرب من الجرح، فيضعف من أجله، جهالة بحاله، فعدم ا
العين، يعني من أطلق جهالة العين غاية ما هنالك أنه ما عرف فيه شيء، خفي عليه من روى عنه، ما عرف 

ل العين لم يرو عنه إال إنه إال روى عنه واحد، لكن غيره أثبت غيره كما في كثير من الرواة، يقول: فالن مجهو 
فالن، ثم يثبت كثير من األئمة كثير من الرواة رووا عنه، ترتفع عنه جهالة العين، وجهالة الحال ما يعرف فيها 
ال مجروح، فغاية ما في الجهالة أنها عدم علم بحال الراوي، البيهقي  جرح وال تعديل، ويثبت غيره أنه عدل وا 

، فالجهالة اأبو زرعة، هل يمكن أن يقال مجهول مع التوثيق؟ ما يمكن إطالق  أثبت أن عافية مجهول، وقد وثقه 
 هذه عدم علم بحال الراوي، فال اعتبار لها مع العلم بحاله من قبل غيره.

 طالب:......
ال، هذا القول وجوده مثل عدمه، مادام أثبت أنه ثقة؛ ألن المثبت مقدم على النافي، يقول: مجهول، عدم العلم، 

على القول بأن الجهالة جرح، حتى على القول بأن الجهالة جرح، اآلن في كثير من الرواة يقول أبو حاتم: حتى 
ولذا يقول ابن حجر في النخبة  ؛فالن ابن فالن مجهول، أي: ال أعرفه، تصريح بأن الجهالة عدم علم بحاله

للجرح، وليست بقسم  افجعل الجهالة قسيم  أو جهالة،  أو تعديال   اوشرحها: ومن المهم معرفة أحوال الرواة جرح  
ب ألفاظ الجرح والتعديل وجعلها مراتب يجعلون لفظ أهل العلم ال سيما من رت   امنه، مثل التعديل، لكن أيض  

مجهول في ألفاظ الجرح، لكن إذا تأملنا حقيقة الحال وجدنا أن من يحكم على راو من الرواة بأنه مجهول أنه لم 
ولذا يقول: مجهول فالن، ويقول غيره: ثقة، ويقول ثالث: ضعيف، ويقول آخر: ال بأس به،  ؛يبلغه فيه توثيق

 إلى آخره.
 طالب:......

 ال، الجهالة غاية ما فيها عدم العلم بحاله، نعم.
 طالب:......

 ابن حجر وضعها في مراتب الجرح.
 طالب:......

 ال، مقتضى الوضع في مراتب الجرح أنها جرح.
 طالب:......

ذا قلنا اجرح، قلنا: الحديث ضعيف؛ ألن فيه فالن   :إذا قلنا ،ال ن عدم علم بالحال إ :وهو مجهول؛ ألنه وضع، وا 
ن من صنف في مراتب الجرح إ :توقفنا عن حكمه ما نحكم عليه حتى نعلم حال الراوي، النتيجة مختلفة، إذا قلنا

الخبر بأنه ضعيف؛ ألن فيه فالن وهو مجهول،  والتعديل وضع هذه اللفظة في ألفاظ الجرح، نعم، تحكم على
والجهالة من ألفاظ الجرح، لكن الذي يقول أن الجهالة عدم علم بحال الراوي ما تحكم على الحديث، ال يجوز لك 

 أن تحكم على الحديث.
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ال يعني أنه ضعيف، فتتوقف في حكمك على الخبر حتى تعرف حاله،  ئ ايعني كونك ال تعلم عن حاله شي
رت أن أبا حاتم في مواضع كثيرة يمكن مئات من الرواة يقول: مجهول ال أعرفه، إذا كانت الجهالة عدم علم وذك

 بحاله، ال يعول عليه، يبحث عن أقوال أخرى في الراوي.
 طالب:......

 .ئ ايقول: ما يدري عنه، يتوقف، مجهول يعني ال يعرف عن حاله شي
 طالب:......

سئل شخص  :، نفس الشيء، ال يعرف، ذكرت لك اآلن أنه إذا قال مثال  ئ انفس الشيء ما يعرف عن حاله شي
ر الجهالة أبو حاتم، في الجرح وقال: مجهول، نعم، أو قال أبو حاتم: مجهول ال أعرفه، من أكثر من شه  

لق المجهول بإزاء بعض والتعديل ما يزيد على ألف وخمسمائة راوي قال أبو حاتم: مجهول، مع أنه يط
الصحابة، وقال في بعضهم: من السابقين األولين، مجهول، فالجهالة ليس على إطالقها أنها حط من قدر 

، إنما قد يطلقونها بإزاء قلة الرواية، وندرتها، وقد تطلق بإزاء قلة من يروي عن هذا الراوي، وعدم االراوي، أبد  
ن كان ثقة. فلذا قل اآلخذون عنه، ؛اشتهاره بالعلم  وا 

 ثقة؛ إنه: زرعة أبي قول بالتقديم منه أولى مجهول إنه: عافية في البيهقي قول أن شك فاليقول الشيخ: وهذا، 
ذا يحفظ، لم من على حجة حفظ من ألن  .النزاع محل في نص فهو المذكور، بالحديث االستدالل ثبت وا 

 يقول: ال زكاة في الحلي.
 طالب:......

ذه األلفات التي تأتي منسوبة إلى الشارع في محل خالف طويل بين أهل العلم، ونص على المقصود أن مثل ه
أحد القولين يعني كأنها تركيب، نعم، كأنها تأتي تركيب، فتكون بألفاظ الفقهاء أشبه منها بألفاظ النبوة، نعم، 

 المقصود أننا ننظر ماذا يقول الشيخ والنتيجة فيما بعد.
: قال الرجال؛ عن بحثه وشدة اطالعه، سعة مع الجوزي  ابن أن المذكور عافية توثيق نم ذكر ما ويؤيديقول: 

 .اجرح   فيه يعلم ال إنه
 المرفوع يعني ما فيه إال هذا الحديث. ،أالموط في مالك اإلمام رواه ما فمنها: ذلك على الدالة اآلثار وأما
 أخيها بنات تلي كانت -صلى هللا عليه وسلم- النَّبي زوج عائشة أن: "أبيه عن القاسم، بن الرحمن عبد عن

 .ترى  كما الصحة، غاية في عائشة عن اإلسناد وهذا ،"الزكاة حليهن من تخرج فال الحلي، لهن حجرها في يتامى
 ثم الذَّهب، وجواريه بناته يحلي كان أنه عمر، بن هللا عبد عن نافع، عن ،اأيض  الموطأ  في مالك رواه ما ومنها

 .ترى  كما اأيض   الصحة غاية في -مارضي هللا عنه- عمر ابن عن اإلسناد وهذا ،الزكاة حليهن من يخرج ال
 الصبي، على الزكاة تجب ال وأنه يتيمة، مال أنه األول في الزكاة من المانع أن من العلم أهل بعض قاله وما
يعني كما في الخبر الذي  ،اليتامى أموال في الزكاة وجوب ترى  عائشة بأن مردود الصالة؛ عليه تجب ال كما

 المانع أن دعوى  وكذلك يتيمة، مال كونه ال التحقيق؛ على امباح   احلي   كونه الزكاة، إخراجها من فالمانع سيأتي،
 حلي يزكي ال كان بأنه اأيض   مردود عليه زكاة ال المملوك وأن مملوكات؛ لجوار أنه الحلي زكاة من عمر البن
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يعني عشرين نصاب، يحليها منها  بأربعمائة، منها يحليها دينار ألف على له نتالب يزوج كان أنه مع بناته
 .التحقيق على امباح   احلي   لكونه لزكاته وتركه الحلي، ذلك يزكي وال بأربعمائة،

 جابر يسأل رجال   سمعت دينار بن عمرو عن سفيان،قال: أخبرنا  الشافعي، رواه ما ذلك في الواردة اآلثار ومن
دام جابر يقول: بأنه ال زكاة فيه، والحديث  يعني ما ،"عاريته زكاته" "عاريته زكاته: "فقال الحلي، عن هللا عبد بن

ال زكاة في الحلي، يعني يشم منه رائحة الوقف، وأنه من قوله  -عليه الصالة والسالم-الذي يرفعه إلى النبي 
 واجتهاده.

ن: فقال البيهقي وزاد ،"التلخيص" في حجر وابن ،"الكبرى  السنن" في البيهقي ذكره  فقال دينار، ألف يبلغ كان وا 
 .كثير: جابر
 .زكاة فيه ليس: فقال الحلي، عن مالك بن أنس سألت: قال سليم بن علي عن البيهقي رواه ما ومنها
 خمسين من انحو   تزكيه، وال الذهب بناتها يتحل كانت أنها بكر أبي بنت أسماء عن ،اأيض   البيهقي رواه ما ومنها

 .األف  
 :وجهين فمن القياس وأما

 كاللؤلؤ النفيسة األحجار من بغيره ألحق والتنمية؛ للتجارة ال االستعمال لمجرد كان لما الحلي أن: األول
 .للتنمية ال لالستعمال معدمنها  كال أن بجامع والمرجان،

نسان، ليس على المسلم في فرسه وال معد لالستعمال مثل أثاث البيت، مثل الدابة، مثل العبد الذي يحتاجه اإل
 عبده صدقة؛ ألنه للقنية.

 أهله يريد الذي المكسور والحلي   التبر فأما: بقولهالموطأ  في -رحمه هللا- مالك اإللحاق هذا إلى أشار وقد
 في ليس: مالك قال زكاة، فيه أهله على فليس أهله، عند يكون  الذي المتاع بمنزلة هو فإنما ولبسه، إصالحه
 .زكاة والعنبر المسك في وال اللؤلؤ،
ل له، لكن من ثم أطال على هذا القياس، ومث   العكس، بقياس المعروف النوع هو: القياس وجهي من الثاني

 أوضح أمثلته: 
 لو أرأيتم)): قال! أجر؟ فيها وله يكون  شهوته أحدنا أيأتي" قال، لما قيل له: -عليه الصالة والسالم-النبي 
 في أثبت الحديث، هذا في -صلى هللا عليه وسلم- النَّبي فإن الحديث، (؟(وزر عليه أكان امحر  في وضعها
 .العلة في لتعاكسهما الوزر؛ فيه ألن الحرام؛ الجماع حكم عكس حكم وهو ،اأجر   المباح الجماع
 الزكاة، عينها في تجب ال العروض أن هو بصددها نحن التي المسألة هذه في القياس من النوع هذا ووجهيقول: 

 امباح   احلي   صيغت فإذا عينها، في واجبة الزكاة فإن ،العين عكس الزكاة، فيها وجبت والنماء؛ للتجارة كانت فإذا
 العلة، في لتعاكسهما امأحكامه فتعاكست فيها، زكاة ال صارت بالتجارة، التنمية قصد عنها وانقطع لالستعمال،

 .. إلى آخره..عيةالشاف بعض القياس من النوع هذا ومنع
 في تقرر لما الصحابة، بعض عن الثابتة واآلثار المرفوع، الحديث من سبق ما به يعتضد القياس أن يخفى وال

 .المرجحات من للقياس النص موافقة أن من األصول،
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 لسان في الحلي تشمل ال العين زكاة في الصحيح، في الواردة األلفاظ: يقول العلماء بعض فإن اللغة، وضع وأما
 .العرب
 المصوغ، على العرب تطلقها وال الناس، بين السائرة السكة ذات المنقوشة الورق : العرب عند الرقة: عبيد أبو قال

 .األوقية في قيل وكذلك
 الورق ": صحاحه" في الجوهري  قال العرب، كالم في المعروف هو عبيد أبو قاله ما: عنه هللا عفا مقيده قال

 مثلثة، الورق،": القاموس" وفي مثل العدة، والزنة، الواو، عن عوض والهاء، الرقة، ذلكوك المضروبة، الدراهم
 .أوراق وجمعه المضروبة، الدراهم: وككتف

 .الحلي   في زكاة ال: قال من حجة حاصل هو هذا
 ،ذلك في مخالف المدينة أهل بعض أن فيه المدينة، أهل بعمل لذلك االحتجاج من العلم أهل بعض ادعاه وما

 ال فيه، للرأي مجال ال أمر على إجماعهم في هي إنما كمالك، بذلك، يقول من عند المدينة أهل بعمل والحجة
 .االجتهاد مسائل من كان أو اختلفوا، إن
 :اأيض   أمور أربعة في منحصرة فهي: الزكاة فيه تجب الحلي بأن القائلين حجة وأما

 .الحلي في الزكاة أوجب أنه -لمصلى هللا عليه وس- النَّبي عن أحاديث: األول
 .الصحابة عن بذلك وردت آثار: الثاني
 .اللغة وضع: الثالث
 .القياس: الرابع

 شعيب، بن عمروحديث  مسعدة بن وحميد كامل، أبو حدثنا سننه، في داود أبو رواه ما منهاثم ذكر األحاديث: 
" وقد ذكرناه، وهذا الذي ضعفه الترمذي، -لمصلى هللا عليه وس- هللا رسول أتت امرأة أن: "جده عن أبيه، عن

لكنه من طريق حسين المعلم؛ ألن الترمذي ذكره من حديث ابن لهيعة، ومن حديث المثنى بن الصباح، 
 وضعفهما, وضعف الحديث بهما، لكن خفي عليه حديث حسين.

... إلى شعيب بن عمرو عن حسين، عن خالد، حدثنا قال مسعود، بن إسماعيل أخبرنا: سننه في النسائي وقال
 آخره.

 ...األعلى عبد بن محمد أخبرناثم قال: 
 درجاته أقل: شعيب بن عمرو عن المعلم، حسين طريق من والنسائي داود أبو أخرجه الذي الحديث وهذايقول: 
 برواية يعلم لم ألنه صحيح؛ غير شيء، الباب في يصح ال: -رحمه هللا- الترمذي قول أن تعلم وبه الحسن،

 لهيعة، ابن طريق من إال شعيب بن عمرو عن يرو لم بأنه جزم بل شعيب، بن عمرو عن له المعلم ينحس
 .ضعاف والجميع أرطاة بن حجاج تابعهما وقد الصباح، بن والمثنى

لكن مع ضعف الجميع الثالثة، يعني الضعف في الثالثة غير شديد، ضعف في الثالثة، صح المرجح الضعف، 
 ثة يقبل االنجبار، وليس بشديد.لكن الضعف في الثال
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 عجالن، بن ثابت عن بشير، ابن يعني عتاب ثناقال: حد عيسى، بن محمد حدثنا ،اأيض   داود أبو رواه ما ومنها
 أن بلغ ما)): فقال هو؟ أكنز هللا رسول يا: فقلت ذهب من اأوضاح   ألبس كنت: قالت سلمة أم عن عطاء، عن

 .والبيهقي والدارقطني، الحاكم، نحوه وأخرج ،((بكنز فليس فزكي))( يعني بلغ النصاب، (زكاته تؤدي
قال:  طارق، بن الربيع بن عمرو ثناقال: حد الرازي، إدريس بن محمد حدثناقال:  ،اأيض   داود أبو رواه ما ومنها
 شداد بن هللا عبدأن  أخبره، عطاء بن عمرو بن محمد أن: جعفر أبي بن هللا عبيد عن أيوب، بن يحيى ثناحد
صلى - هللا رسول عليَّ  دخل: "فقالت ،-صلى هللا عليه وسلم- النَّبي زوج عائشة على دخلنا: قال أنه الهاد بن

 يا لك أتزين صنعتهن: فقلت ((!عائشة؟ يا هذا ما)): فقال ورق، من فتخات يديَّ  في فرأى -هللا عليه وسلم
ين)): قال هللا، رسول  .((النار من حسبك هو)): قال هللا، اءش ما أو ال،: قلت ((زكاتهن؟ أتؤد ِّ
 الحديث فذكر يعلى، بن عمر عن سفيان ثناقال: حد مسلم، بن الوليد ثناقال: حد صالح، بن صفوان حدثناقال: 
 .غيره إلى تضمه: قال تزكيه؟ كيف: لسفيان قيل الخاتم، حديث نحو

 .والبيهقي والدارقطني، الحاكم، اأيض   نحوه أخرج هذا عائشة وحديث
 أعطي إذا الحلي بلبس بأس ال: قالت عنها، عروة عن روى  إذا الحلي بلبس بأس القال:  الدارقطني، وأخرج
 .زكاته

 .وساقهما عائشة، وحديث سلمة، أم حديث شعيب بن عمرو حديث إلى انضم وقد: البيهقي الق
صلى هللا عليه - النَّبي على وخالتي أنا دخلت: "قالت بلفظ، يزيد بنت أسماء عن أحمد، اإلمام رواه ما ومنها
 ((زكاته؟ أتعطيان)): لنا فقال ذهب، من أساور وعلينا ،-وسلم

أقول: هذه المسألة من عضل المسائل، وأنتم تسمعون فتاوى أهل العلم المضطربة في هذه المسألة، تسمعون 
 ولذا ال بد من العناية بها. ؛الفتاوى المضطربة، يمكن تسمعونها كل يوم

 .طالب:.....
 يعني تطلب الزكاة قبل أن تفرض؟

 طالب:......
 قبل أن يباح الحلي؟ وسيأتي، ال،  قالوا غير هذا،

 طالب:......
 .نعم
 .وساقهما عائشة، وحديث سلمة، أم حديث شعيب بن عمرو حديث إلى انضم وقد: البيهقي الق

صلى هللا عليه - النَّبي على خالتيو  أنا دخلت: "قالت بلفظ، يزيد بنت أسماء عن أحمد، اإلمام رواه ما ومنها
 هللا يسوركما أن تخافان أما)): قال ال،: فقلنا( (زكاته؟ أتعطيان)): لنا فقال ذهب، من أساور وعلينا ،-وسلم
 .((زكاته اي  أد ِّ  !نار؟ من بسوار
 في جرح ابن قاله. متروك وهو الهذلي، بكر أبو سنده وفي قيس، بنت فاطمة حديث من نحوه الدارقطني وروى 

 ".التلخيص"
 اآلثار وأما



13 
 

 اآلن عندنا من األحاديث ثالثة، وكلها صالحة لالحتجاج، الضعيف منها قابل لالنجبار.
: موسى أبي إلى عمر كتب: قال يسار بن شعيب طريق من والبيهقي شيبة، أبي ابن رواه ما فمنها: وأما اآلثار

 .حليهنَّ  من يصدقن أن المسلمين نساء من قِّب ل ك   م ن   م ر   أن
 (.))تصدقن ولو من حليكن(: -عليه الصالة والسالم-يعني هذا موافق لقوله  حليهنَّ  من يصدقن أن
 يدرك لم يسار بن شعيب مرسل هذا: البيهقي قال -عليه الصالة والسالم-ألمره  يعني امتثاال  - البيهقي قال
 .عمر
 ال: قال شيبة أبي ابن رواه فيما ذلك الحسن أنكر وقد البخاري، قاله. مرسل وهو": التلخيص" في حجر ابن وقال
 ".زكاة الحلي   في: "قال الخلفاء من اأحد   نعلم

 ".زكاة الحلي   في: "قال الخلفاء من اأحد   نعلم الأنكر ذلك الحسن البصري فيما رواه ابن أبي شيبة قال: 
 درهم مائتي بلغ إذا: فقال لها، حلي عن سألته، امرأته أن: مسعود ابن عن والبيهقي، الطبراني، رواه ما ومنها
 .نعم: قال حجري؟ في لي أخ بني في أضعها: قالت الزكاة، ففيه
 ورواه مرسل،: البخاري  قال بشيء، وليس ،-عليه الصالة والسالم- النَّبي إلى امرفوع   هذا روي  وقد: البيهقي قال

 .موقوف والصواب ،وهم هذا: وقال ،امرفوع   مسعود ابن حديث من الدارقطني
جد عبد هللا  سالم، خازنه إلى يكتب كان أنه: جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن البيهقي، رواه ما ومنها

 ال: الشافعي قال عباس، ابن عن ذلك من روي  وما سنة، كل بناته حلي زكاة يخرج أن بن عمر، إلى خازنه،
" التلخيص" في قاله. وغيرهما. عمر وابن عباس، ابن عن والبيهقي، المنذر، ابن وحكاه ال؟ أم عنه أيثبت أدري 
 .اأيض  

 لكن الثابت عن ابن عمر ما سمعناه في الموطأ.
 .نقد الجميع أن بجامع والمسبوك، المسكوك على الحلي قاسوا فإنهم: القياس وأما

 ألن الصياغة للذهب والفضة هل تخرجهما عن كونهما ذهب وفضة؟ بدليل أن الربا يجري فيهما ولو بعد
 الصياغة.

 .نقد الجميع أن بجامع والمسبوك، المسكوك على الحلي قاسوا فإنهم: القياس أما
 المسكوك، يشمل كما المصوغ يشمل الصحيح في الثابت األوقية ولفظ الرقة، لفظ أن فزعموا: اللغة وضع وأما
 .خالفه التحقيق أن قدمنا وقد
 .منهما واحد كل به حيرج أن يمكن ما لك فسنذكر الفريقين، حجج علمت فإذا
 :مرجحات فله الحلي؛ زكاة بوجوب القول أما
 عمرو بن هللا عبد عن روايته قدمنا كما أكثر، -صلى هللا عليه وسلم- النَّبي عن الصحابة من رواه من أن: منها
 .مرضي هللا عنه يزيد، بنت وأسماء سلمة، وأم وعائشة، العاص، بن
 .تقدم كما جابر، حديث من إال امرفوع   يرو لمف فيه، الزكاة وجوب بعدم القول أما

 .التحقيق على المرجحات من الرواة، وكثرة
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 عافية رواه الذي الزكاة سقوط حديث من اسند   أقوى  معه، ذكر ومن شعيب، بن عمرو كحديث أحاديثه أن: ومنها
 .أيوب بن

 حتى على القول بأنه ثقة.
ألن اإلباحة جارية على األصل، نعم، والقول  اإلباحة؛ لىع دل ما على مقدم الوجوب على دل ما أن: ومنها

بالوجوب ناقل عن األصل، وال شك أن الناقل مقدم، والمؤسس مقدم على المؤكد؛ ألن الذي ال ينقل على 
األصل، وباقي على أصل اإلباحة، هذا لو جاء فيه نص فهو مؤكد لما قبله وأما بالنسبة لما يأتي بحكم جديد 

 ، والتأسيس عند أهل العلم مقدم على التأكيد.اءة األصلية يكون مؤسس  ينقل عن البرا
 تقرر كما الطلب عهدة من الخروج في لالحتياط اإلباحة؛ على دل ما على مقدم الوجوب على دل ما أن: ومنها
 .األصول في

 من لحليا أن على دليل وهي والذهب، الفضة، أصل في الزكاة وجوب على الصريحة النصوص داللة: ومنها
 .القول هذا به يرجح أن يمكن ما حاصل هذا عينه، في الزكاة وجبت ما نوع
 الزمن في كانت إنما التحريم في الواردة األحاديث بأن فيرجح المباح، الحلي   في الزكاة وجوب بعدم القول وأما
 .ااق  اتف الزكاة فيه تجب المحرم والحلي النساء، على امحرم   بالذهب التحلي فيه كان الذي

 وجبت فيه الزكاة، لو اتخذت المرأة آنية من الذهب والفضة نعم وجبت فيها الزكاة. ايعني لو لبس الرجل حلي  
 كان بالذهب التحلي أن والتحقيقيقول الشيخ: ، امباح   بالذهب التحلي صار أن فبعد فيه، الزكاة عدم أدلة وأما
 ،اثاني   وتحليله ،أوال   تحريمه أدلة من البيهقي ساقه ما له يدل كما أبيح، ثم النساء على امحرم   األمر أول في

 .. إلى آخره..الحديث، وعلوم األصول في تقرر كما أمكن إن واجب والجمع األدلة، بين الجمع يحصل وبهذا
 جميع من أولى أمكن إذا الجمع أن ومعلوم أحدهما، إلغاء من أولى الدليلين إعمال ألن ظاهر؛ ووجهه

 .الترجيحات
 إلى آخره." ورق  من فتخات يدي في فرأى" فيه فإن المتقدم، عائشة حديث فيه يقدح الجمع هذا: قيل إنف

 .ما ايوم   يمتنع لم بها فالتحلي تحريم، لها يسبق لم والفضة الفضة،: والورق 
 واآلثار ديثاألحا أن زعم الحلي، في زكاة ال: قال من: قال -رحمه هللا تعالى- البيهقي الحافظ قاله ما فالجواب
 .الزكاة سقطت لهن أبيح فلما النساء، على احرام   بالذهب التحلي كان حين كانت زكاته وجوب في الواردة
 أبي وابن القاسم، رواية أن غير ،امحفوظ   فيه الورق  ذكر كان إن عائشة، حديث مع القول هذا يصح وكيف: قال

 ريبة يوقع اليتامى أموال زكاة إخراج من مذهبها من بتث ما مع الحلي، زكاة إخراج تركها في عائشة عن مليكة،
 .امنسوخ   علمته فيما إال عنه، روته فيما -صلى هللا عليه وسلم- النَّبي تخالف ال فهي المرفوعة، الرواية هذه في

يه صلى هللا عل- النَّبي من الوعيد فيه الحلي زكاة عدم أن عائشة تعلم أن يبعد أنه يخفى فال وبالجملةيقول: 
 أنها مع حجرها، في عمن ذلك بعد إخراجها تترك ثم النار منالنار، أو بأنه حسبها  حسبها بأن لها -وسلم

 .اليتامى أموال في الزكاة بوجوب: القول عنها معروف
 المسيب، بن وسعيد عمر، ابن عن البيهقي، ورواه عاريته، الحلي بزكاة المراد أن: القول هذا أهل أجوبة ومن

 .عنه الروايتين إحدى في والشعبي،
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 .المسألة هذه في الكالم حاصل هذاو 
 .هنا أمكن وقد أمكن، إذا الجمع الحديث، وعلم األصول في المقرر بحسب الوجوه وأقوى 
خراج: عنه هللا عفا مقيده قال  ما دع))( (وعرضه لدينه استبرأ فقد الشبهات اتقى من)) ألن ؛أحوط الحلي زكاة وا 

 .تعالى هللا عند والعلم ،((بكيري ال ما إلى يريبك
 رجح؟وماذا فهمنا من كالم الشيخ؟  ماذااآلن 

 طالب:......
عدم الوجوب، بعد أن استقصى أدلة الفريقين من األصول األربعة، من األحاديث المرفوعة واآلثار والقياس، 

ما أن تحمل الزكاة الواردة فيه على اإلعارة كم ا قال شيخ اإلسالم، أو يقال: واللغة، رجح الشيخ عدم الوجوب، وا 
 وجوب الزكاة إنما كان قبل إباحة الحلي للنساء.

على كل حال يبقى أن القول الثاني له وجه فيه قوة، وقال به أئمة، يعني لو نظرنا على األئمة قال به اإلمام أبو 
 حنيفة، وقال به من أئمة األثر من المتقدمين والمتأخرين.

وب الزكاة فيه هو قول الجماهير، هو قول جماهير أهل العلم، وعرفنا ما في المسألة، نعم القول الثاني وعدم وج
 فمن زكى فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن ترك فله سلف نعم.

 طالب:......
ن كان  ؟.... أينإن المحرم تجب فيه الزكاة، وا 

 طالب:......
عليه القواعد الشرعية أن ما يقتنى جرت عليها قواعد، خالص، مثل غيره من المباحات، لما أبيح جرت 
كثير من المسائل تأتي  ،ألدلة الشرعيةالالستعمال ما فيه زكاة، كل ما يقتنى لالستعمال ما فيه زكاة، هذا عموم 

ال كان الناس كلهم علماء، وكلهم فقهاء، لوال وجود مثل هذه اإلشكاالت، صار الناس كلهم  على هذا المنحى، وا 
نازل التي يرفع هللا بها العلماء في الدنيا واآلخرة متاحة لجميع الناس، لعظم هذا العلم علماء، صارت هذه الم

ما يدركه كل أحد، وجود هذه اإلشكاالت في كثير من المسائل، في كثير من القضايا وهذا  اوعر   اصار مسلك  
كل الناس يحفظوه، لو  مقصود للشرع، المسألة مسألة جهاد، لكن الواحد على أريكته يسمع خبر ما له معارض

-ما له معارض، هذا من الناحية العملية، ومن الناحية العلمية التي هي تتعلق باإليمان والرضا باهلل  اوجد خبر  
، يعني بعض الناس إذا سمع مثل هذه اإلشكاالت يعني قد يقع في قلبه شيء من الزيغ، وينسب ارب   -جل وعال

لذا جاء في القرآن ما هو متشابه، يمكن ما يعرفه  ؛ين متعارض ومتناقضهذا االختالف إلى أصل الدين، وأنه د
أحد، قد يقول قائل: ما الفائدة من اإلتيان به هذا المتشابه؟ ليتميز الناس، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 

 تشابه، وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به.
هي مسائل معضلة، يرد فيها من النصوص ما يقتضي السلب نقول مثل هذا في كثير من المسائل التي 

 -جل وعال-هلل  اواإليجاب، ولكن من رسخ في العلم، وتعب في تحصيله، وحرص على تحرير المسائل مخلص  
 في ذلك، يوفق مثل هذا، يوفق ويسدد، نعم.

 طالب:......
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لك والشافعي وأحمد، وعامة أهل العلم في ي تجد أورع من ماغإذا ما زكوا ما عليهم شيء، ال سيما وهم أئمة، تب
هذا، في مقابل أبي حنيفة، يعني لو المسألة ثانية، يعني ما رجحت من قبل من هو ثقة، وله ثقل عند عامة 
الناس اليوم، وتجد اإلمام أبو حنيفة في كفة، وغيره في كفة، يمكن ما ينظر إلى اإلمام مع عظمته، األلسنة كلها 

ام األعظم، أبو حنيفة، يعني ما هو اإلنسان يتطاول على مثل هؤالء الجبال، لكن مادام يفتي متفقة على أنه اإلم
ال لو تأتي بمسألة ثانية، األئمة الثالثة في كفة، وأبو  به من عرف بالتحري واتباع الدليل وكذا، صار له وزن، وا 

عند الناس ممن جعل هللا لهم القبول، حنيفة في كفة، ثم بعد ذلك ما تجد من يرى قول أبي حنيفة من المعروفين 
ما التفت الناس إلى قوله، إال عند من يقلده، وعلى كل حال القوالن مثل ما ذكرنا في بعض القضايا التي فيها 

 األدلة تكاد تكون متكافئة، وهللا اعلم االحتياط هو ظاهر، وقديم، وأنا أقول باالحتياط.
ال ما   فيه؟جمع العمالت والتحف، فيه زكاة وا 

 طالب:......
العمالت، تقصد العمالت الملغاة التي ال يتم التداول بها، وقيمتها أضعاف قيمتها وقت التداول، هذه عروض، 

 عروض تجارة هذه.
 ؟نعمعنه في هذه البالد قبل ضرب الريال السعودي،  يسمونه الفرنسي، كان متداوال   الذيريال  يعني الريال مثال  

 طالب:......
، وهناك عمالت قبله أكثر قيمة منه، المقصود أن هذه العمالت قيمتها اكبير   ااآلن لو يوجد يستحق مبلغ   ، إيهنعم

أكثر من قيمتها وقت التداول، هذه عروض تجارة، والتشاغل بها وبذل األموال فيها ال شك أنه من باب 
 اإلسراف؛ ألنها ال قيمة لها حقيقة، إنما هي من باب اإلسراف.

قطون مثل هذه المسائل، يقول: أنت لو تستمع إلى فتاوى تاء الذين يتندرون بفتاوى أهل العلم ويلبعض السفه
المشايخ وجدت أن الذهب يوم السبت فيه زكاة، ويوم األحد ما فيه زكاة، ويوم االثنين األحوط، ويوم الثالثاء كذا، 

الخالف موجود من عصر الصحابة، ال يعني مثل هؤالء يخفى عليهم خالف أهل العلم القديم والحديث، وأن 
شك أن مثل هذا لتعظم األجور، يعني من تعب على تحرير مسألة وجمع ما فيها، هذا التعب عبث؟ هذا أفضل 

شك، الذي يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى خطام وزمام إذا تولى األمر من ليس  همن جميع نوافل العبادة، ما في
 األكفاء فالخالف موجود من عهد الصحابة. ه، أماف  ، مثل هذا ال بد من ك  ءبكف
لي، هذه المفرد، وجمعه -رحمه هللا-يقول  : قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة عرفنا ح 

؛ ألنه حينئذ يكون حكمه حكم الكنز، وليس حكمه حكم عام كل في الزكاة فيهحلي، ال ينتفع فيه للبس فإن عليه 
 فإن ،درهم مائتي أو اعين   ادينار   عشرين وزن  من ينقص أن إال ،عشره ربع فيؤخذ زن يو  ما يقتنى لالستعمال،

نما ،زكاة فيه فليس ذلك من نقص  .اللبس لغير يمسكه إنما كان إذا الزكاة فيه تكون  وا 
ال ما فيها زكاة؟ ولو  يعني إذا كان يمسكه للبس كان كسائر ما يستعمله، طيب كتب طالب العلم فيها زكاة وا 

رت، يعني قد تقوم حاجته بألف مجلد، يقول: ال، يمكن أحتاج في يوم من األيام هذا الكتاب، وهذا الكتاب، كث
 .اإلى أن تبلغ عشرة آالف مجلد، نعم، هي مستعملة، كلها مستعملة، حقيقة أو حكم  
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نما تكون   إصالحه أهله يريد يالذ المكسور والحلي التبر فأما ،اللبس لغير يمسكه إنما كان إذا الزكاةيقول: وا 
 .زكاة فيه أهله على فليس ،أهله عند يكون  الذي المتاع بمنزلة هو فإنما ولبسه
، كسائر العروض، ال زكاة في زكاة العنبر وال ، الطيب المعروف،المسك في وال اللؤلؤ في ليس :مالك قال

نما تط لب الزكاة في أقيامها، فهي تزكى أعيانها، يعني ال يطلب الزكاة من أعيانها، ليست هي من الزكوات، وا 
باعتبار أنها عروض تجارة، وسيأتي ما في العروض من وجوب الزكاة في قول عامة أهل العلم ومخالفة أهل 

 الظاهر في هذا في باب مستقل إن شاء هللا.
كون من طريقها في محل الصناعة والصياغة لت آتيةفي دراهم مسكوكة في وقت الحرب العالمية األولى، وهي 

دراهم، غرقت السفينة، ضربت في وقت الحرب العالمية فغرقت السفينة واألموال غاصت في البحر، ثم قبل 
سنوات يسيرة ما أدري سنتين أو ثالث بحث عن هذه األموال وأخرج قدر كبير منها، بعد كم ستين سبعين سنة، 

 نعم. ؟هل حكمها حكم الكنز أو لقطةأخرج منها وبيعت في المزادات، المقصود أن مثل هذه إذا عثر عليها 
 طالب:......

 وعليها ضرب إسالمي، واسم مسلمين، ودولة مسلمة.
 طالب:......

بها معروف، يملكها واجدها، أو هي لقطة وجدها فيعيدها إلى صاحبها، صاح الكن هل هي تكون ركاز   نعم،
 أربابه معروفون .

 .......طالب:
 وليس عليها أي دليل على صاحبها

 .......الب:ط
 الذي يظهر أنها أقرب ما تكون للركاز .

 اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
 

 
 


